
WRZESIEŃ  2011 ROK 

 

W miesiącu wrześniu 2011 roku Rada Pedagogiczna ZS nr 105 w Poznaniu zatwierdziła realizację 
Programu edukacyjno-wychowawczego „Ogród szkolny jako miejsce nauki, pracy  i rekreacji” , 
przeznaczonego dla uczniów klas Przysposabiających do Pracy. Autorem programu jest nauczyciel 
Techniki p. Robert Dąbrowski. Program realizowany będzie metodą projektu.                                                                                                             
Najważniejszą ideą tego programu jest wyposażenie ucznia w taki zakres umiejętności i wiadomości 
związanych z założeniem, i prowadzeniem ogrodu rekreacyjnego, który pozwoli mu wykorzystać je do 
opieki nad ogrodem szkolnym, a w przyszłości posłużą do urządzania własnego ogrodu. 
Miejscem realizacji projektu jest ogród przyszkolny. 
 

      
  

     
 

 
PAŹDZIERNIK 2011 ROK  

 
W październiku wykonaliśmy, zaplanowane w programie, czynności porządkowe typu:  posługiwanie się 
narzędziami ogrodniczymi, zamiatanie, grabienie liści, wywożenie  ich.  



 

     

 

 

 

 

 



LISTOPAD 2011 ROK 

 

W miesiącu listopadzie udało się nam nawiązać współpracę z Panią Anną Kowalską, prezesem Koła 

Naukowego Ogrodników i studentką V roku Katedry Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu przy 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 

 

Pani Ania odwiedziła nasz ogród szkolny, w celu stworzenia dokumentacji  fotograficznej,                a 
także wykonania  pomiarów potrzebnych do stworzenia projektu ogrodu. Uzgodniliśmy również, jakie 
funkcje ma spełniać nasz ogród szkolny i jakie miejsca powinny się w nim znajdować. Wyznaczyliśmy 
też  kolejne etapy pracy, które w perspektywie 3 lat, doprowadzą nas do efektu końcowego, czyli 
estetycznego, funkcjonalnego ogrodu szkolnego. 

 

GRUDZIEŃ  2011 ROK – LUTY 2012  ROK 

 

W miesiącach zimowych ogród szkolny „śpi”, a my zajmujemy się dokarmianiem ptaków zimujących w 
nim. W tym celu zakupiliśmy 20 kg karmy, którą wsypujemy do karmników zawieszonych na drzewach.  



 

    

W „nowym” ogrodzie planujemy zawieszenie 4 budek lęgowych i umieszczenie 2 dużych ptasich 
stołówek. Już teraz zastanawiamy się również nad kolejnością prac wiosennych. 

 

        

 

MARZEC  2012  ROK 

 

Przyszła wiosna i wyszliśmy do ogrodu. Mamy konkretny plan działań. Rośliny jeszcze śpią, dlatego 
można dokonać pierwszych cięć modelujących, a także usunąć te z roślin, które rosną zbyt gęsto  są stare 



lub chore. Drzewa i krzewy do wycinki wskazała nasza pani projektant, a zgodę wydał Wydział Ochrony 
Środowiska, po uprzednim obejrzeniu roślin. 

     

W trakcie wycinki krzewów i drzew uczniowie uczą się posługiwania piłą i sekatorem. 

  

 

Na środku ogrodu „wyrosła” wielka góra gałęzi. 



    

   

Uczniowie zmęczeni, lecz zadowoleni! 

 

Ogród przygotowany do następnego etapu pracy. 



 

 

Wielki stos wyciętych krzewów i gałęzi drzew, ułożony na środku ogrodu został poszatkowany za 
pomocą specjalnego przyrządu. Rozdrobnione części są dobrym nawozem  wspomagającym wzrost 
roślin. 



  

 

MARZEC - KWIECIE Ń 2012  ROK 

 

Na terenie ogrodu znajdował się mocno wyeksploatowany chodnik z płyt betonowych                                
i granitowych. Nie stanowił on ozdoby ogrodu, a wręcz przeciwnie… 

                                       
Po niedługim czasie, zastąpił go estetyczny chodnik z szarej kostki betonowej.. 



         

  Stare, lecz wytrzymałe płyty granitowe posłużyły do ułożenia w ogrodzie posadzki na której stanie 
zielona klasa. Będzie w niej można odbywać zajęcia lekcyjne na świeżym powietrzu. 

     

Wcześniej, trzeba było jednak usunąć spróchniałe drewniane huśtawki. Może uda się znaleźć sponsorów, 
którzy wspomogą nas w zakupie nowego, bezpiecznego wyposażenia placu zabaw. 

   

Zdrowe, drewniane belki zostaną wykorzystane do budowy kompostownika, który wykonamy na lekcjach 
Techniki. 



 

 

 

 

MAJ  2012  ROK 

 

  Wokół wszystko rozkwita i zależy nam, by w szkolnym ogrodzie było jak najwięcej zdrowych, 
ładnych roślin. Tym bardziej, że projekt ogrodu i jego wizualizacja przedstawiają się bardzo estetycznie. 



 

Cała dokumentacja ogrodowa została pokazana uczniom i nauczycielom w postaci ekspozycji na 
parawanach. 

    

Posługujac się projektem przesadziliśmy niektóre  rośliny w inne miejsca. 

    



Nasz szkolny ogród powoli zaczyna nabierać charakteru. 

    

Najważniejsze, że uczniowie chętnie pracują na jego terenie, a ci którzy nie znają prac ogrodowych 
powoli uczą się je wykonywać. Trwa gruntowne odchwaszczanie ogrodu i wyrównywanie terenu. 

   

Pani Magda uczy, jak flancować rośliny, wytycza grządki i zakłada z uczniami rabaty kwiatowe. 

    



    

Pan Robert przygotowuje z chłopakami umocnienia pod gazony na zioła. 

     

W pracach ogrodowych pomaga także pan Grzegorz z uczniami z PdP.  Niedługo pojawi się pierwsza 
ławka ogrodowa. 

    



Po wysiłku należy trochę odpocząć i… nabrać sił do dalszych działań! 

 

Dalsze działania, to układanie na utwardzonym gruncie betonowych gazonów. Właśnie przyjechały ze 
Szczepankowa. 

  

 

    



 

Za tydzień czekają nas prace ogrodnicze - sadzenie roślin ozdobnych ! 

 

24 MAJA – WYCIECZKA SZLAKIEM OGRODÓW 

W maju rozpoczęliśmy cykl naszych wycieczek „Szlakiem ogrodów”. Miejskim autobusem pojechaliśmy 
do kórnickiego Arboretum. 

    

Obejrzeliśmy i poczuliśmy piękno różaneczników, azalii, rododendronów. 



 

Przy pięknej pogodzie zwiedziliśmy cały kórnicki ogród. 

                           


